
 

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa   1 / 4 
Av. das Forças Armadas, 1649-026 LISBOA Portugal  
tel +351 217 903 000 fax +351 217 964 710 www.iscte-iul.pt 

  

Mestrado em Estudos Urbanos 

Ata n.º 1 

Critérios de seleção e seriação de candidatos 2021/2022 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de 2020, reuniu a Comissão de Análise de Candidaturas para 

seleção e seriação dos candidatos ao Mestrado em Estudos Urbanos, constituída pelos Professora Doutora Teresa 

Costa Pinto, Professor Doutor João Pedro Silva Nunes e Professor Doutor Pedro Costa, com vista à definição dos 

critérios de seleção e seriação dos candidatos ao Mestrado em Estudos Urbanos em 2020/2021. 

A Comissão deliberou aprovar os seguintes critérios: 

Podem candidatar-se ao Mestrado em Estudos Urbanos: 

a) Os candidatos detentores de um certificado de conclusão de licenciatura obtido em Estabelecimento de Ensino 

Superior de países subscritores da Declaração de Bolonha e de outros considerados afins, tendo em atenção a 

respetiva estrutura curricular; 

b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do 

grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 

e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa. 

c) Excecionalmente, detentores de um currículo escolar ou científico reconhecido pelo Júri de Seleção, que ateste 

a capacidade para a realização deste 

Critérios de seleção: 

Os candidatos são seriados de acordo com a pontuação obtida no processo de seleção, baseada no mérito 

individual. Consideram-se os seguintes critérios: 

1. Candidatos detentores do grau de Licenciado: 
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a) Adequação da Licenciatura (ou Mestrado Integrado) (ponderação 20%). Escala: 

 

20 – Licenciatura (ou Mestrado Integrado) muito adequada (ciências sociais e humanas, com componente 

associada aos estudos urbanos: por exemplo, Sociologia, Antropologia, História, Arquitetura, Economia, 

Urbanismo, Geografia, Planeamento do território, ou áreas afins) 

15 – Licenciatura (ou Mestrado Integrado) adequada (outras ciências sociais e humanas ou outras ciências, 

com vertente ligada aos estudos urbanos: Direito, Ciência Política, Relações internacionais, Comunicação, 

Psicologia, Estudos artísticos, Ordenamento do território, Engenharia do Território, Engenharia dos 

Transportes, Engenharia do Ambiente, ou áreas afins) 

10 – Licenciatura (ou Mestrado Integrado) moderadamente adequada (outras ciências sociais e humanas 

ou outras ciências, com pouca ligação aos estudos urbanos: Serviço Social, Agronomia, Ciências do 

Ambiente, ou áreas afins) 

5 – Licenciatura (ou Mestrado Integrado) pouco adequada (ciências sociais e humanas sem qualquer 

ligação aos estudos urbanos) 

0 – Licenciatura (ou Mestrado Integrado) desadequada (outras ciências sem qualquer ligação aos estudos 

urbanos) 

 

b) Classificação da Licenciatura (ou Mestrado Integrado) (ponderação 30%). Média final de licenciatura 

(ou Mestrado Integrado) 

Valor correspondente à classificação final obtida no curso (10-20). No caso de mais de uma licenciatura, 

considera-se a nota mais elevada. 

 

c) Qualidade do Curriculum Vitae Académico, Científico e Profissional (valorizadas as publicações, 

participação em projetos, os conhecimentos de línguas e a abrangência da experiência profissional) 

(ponderação 30%) 

 

d) Motivação para o curso (ponderação 20%). Escala: 

20 – Manifestação muito consistente de conhecimento dos conteúdos do curso e da sua relevância para 

o percurso individual do candidato; 

15 – Manifestação e explicação consistente do interesse pelo curso e da sua relevância para o percurso 

individual do candidato; 
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10 – Manifestação e explicação consistente do interesse pelo curso e seu enquadramento na trajetória 

individual do candidato; 

5- Manifestação geral de interesse pelo curso;  

0 – Não apresenta carta de motivação. 

 

2. Candidatos não detentores do grau de Licenciado (ou com o grau sem classificação expressa): 

a) Curriculum vitae académico, científico e profissional (valorizadas a formação, as publicações, a participação em 

projetos, os conhecimentos de línguas e a abrangência da experiência profissional): 60% 

b) Carta de motivação: 10% 

c) Adequação da formação e da experiência prévias ao ciclo de estudos e à área de especialização a que se 

candidata: 30% 

A candidatura deve ser instruída, obrigatoriamente, com os seguintes elementos: 

a) Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições acima referidas, nomeadamente com 

indicação da média final de Licenciatura. No caso em que não for possível apresentar no momento da candidatura 

o comprovativo do grau de licenciado, deverá submeter o certificado de habilitações com discriminação das 

unidades curriculares em que obteve aprovação; 

b) Curriculum vitae atualizado, incluindo os trabalhos publicados ou devidamente documentados; 

Processo de seriação: 

Apenas podem ser admitidos os candidatos que obtenham uma classificação final igual ou superior a 50 % da 

pontuação máxima possível. 

Em caso de empate entre candidatos à última vaga disponível, admite-se o candidato que tenha a nota mais alta 

de licenciatura e a data da candidatura. 
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